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Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 

 

A vélemények rövid összefoglalása: 

Angol Biológia (elmélet) I. (GYKGEN109E1A): 6 hallgatói vélemény érkezett, minden kérdésre a kari 

átlag feletti pontszámot adtak a hallgatók. 

Angol Biológia (gyakorlat) I. (GYKGEN109G1A): ugyancsak 6 feedback értékelés érkezett, a 

pontszámok a kari átlag felettiek voltak kivéve a „K03 Milyen arányban vett részt az intézet/tantárgy 

előadásain?” kérdést.  

Magyar Biológia (gyakorlat) I. (GYKGEN109G1M), 98 kitöltött kérdőív érkezett be: a pontszámok a 

kari átlag felettiek, kivéve a “K05 Mennyiben járultak hozzá az előadások a tanagyag elsajátításához?” 

kérdést. 

Magyar Biológia I. (GYKGEN109E1M), 102 kitöltött kérdőív eredményei lényegében a kari átlagnak 

megfelelő értékelést adta. Arra a kérdésre, hogy “K08 Milyen mértékben járult hozzá a hivatalos 

tankönyv/jegyzet a tananyag elsajátításához?” jelentősen a kari átlag felett, a K05 és K09 kérdésekre 

(Mennyiben járultak hozzá az előadások a tanagyag elsajátításához? és  a ”Milyen mértékben járultak 

hozzá az intézet által kidolgozott WEB segédanyagok a tananyag elsajátításához?) a kari átlagnál 

valamelyest alacsonyabb pontszámok érkeztek.  

Angol Immunológia alapjai (elmélet) (GYGENIMUE1A): 5. szemeszterben oktatott tárgy esetében 12 

hallgató töltötte ki a kérdőívet, a pontszámok a kari átlag körüliek voltak, vagy annál valamelyest 

magasabbak. 

Angol Immunológia alapjai (elmélet) (GYKGEN070E1A),  3. szemeszterben oktatott tárgy esetében  

6  kitöltött kérdőív érkezett be, egyetlen kérdés (K01 Milyen mértékben keltette fel az intézet 

oktatómunkája érdeklődését a tantárgy iránt? ) kivételével mindenütt a kari átlag feletti pontszámot 

adtak a hallgatók. 

Magyar Immunológia alapjai (GYGENIMUE1M), 5. szemeszterben oktatott tárgy esetében  54 

hallgató töltötte ki a kérdőívet. Az eredmények a kari átlagnál alacsonyabbak voltak az alábbi 

kérdésekre adott pontszám esetében (K01 Milyen mértékben keltette fel az intézet oktatómunkája 

érdeklődését a tantárgy iránt?; K03 Milyen arányban vett részt az intézet/tantárgy előadásain?; K06 

Mennyire voltak a gyakorlatok szervezettek, jól felépítettek?; K07 Mennyiben járult hozzá a gyakorlat 

a tananyag sikeres elsajátításához?; K08 Milyen mértékben járult hozzá a hivatalos tankönyv/jegyzet 

a tananyag elsajátításához?) 

Magyar Immunológia alapjai (GYKGEN070E1M), 3. szemeszterben oktatott tárgy esetében 70 

hallgató költötte ki a kérdőíveket. Az eredmények lényegében a kari átlagnak megfelelőek, kivéve 

arra a kérdésekre adott válasz tekintetében (“Milyen arányban vett részt az intézet/tantárgy 

előadásain?”, K04 Mennyire voltak az előadások didaktikusak, logikusak?), itt az eredmények 

alacsonyabbak a kari átlagnál. 

 



Intézkedési terv 

 

 

Hallgatói észrevételek Intézkedési terv 

Magyar Biológia I. (GYKGEN109E1M) részéről 
érkezett észrevételek: 

 az első előadáson hasznos lenne rövid 
tájékoztatást adni a tárgyról 

 
 

 az oktatók egy része felolvassa a diákat 

 sok idegen kifejezést használnak az oktatók 
 
 
 
 

 a demonstráció kérdései még el nem 
hangzott tananyagra kérdeznek 

 
 
 
 

 a demonstráció Moodle tesztjeire kevés 
idő áll rendelkezésre 

 

 
 

 Az intézetigazgató a következő 
tanévben felhívja az elő előadást tartó 
oktatók figyelmét a rövid általános 
tájékoztatás szükségességére 

 

 Az intézetigazgató külön felhívja az 
oktatók figyelmét a felolvasás-szerű 
gyakorlatok és az ismeretlen idegen 
szavak használatának kerülésére 

 

 Az intézetigazgató felhívja a 
tanulmányi felelős figyelmét ara, hogy 
a demonstráció kérdései az elhangzott 
tananyaggal való teljes szinkronban 
kell, hogy legyenek 

 

 A tanulmányi felelős a korábbiaknál 
több időt biztosít a demonstrációs 
kérdések megválaszolására 

Magyar Immunológia alapjai (GYGENIMUE1M), 5. 
szemeszterben oktatott tárgy kapcsán érkezett 
hallgatói észrevételek: 
 

 Az előadások egy része nem került fel a 
Moodle rendszerbe 

 

 
 
 
 

 Az intézetigazgató felhívja a 
tanulmányi felelős és az elődók 
figyelmét a felvett előadások Moodle 
rendszerbe való feltöltésének 
szükségességére, és megbízza Ádám 
Adrienn titkárságvezető asszonyt a a 
fentiek rendszeres ellenőrzésére 

 


